
عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

أبس ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 2 | 1 |

11a- أبس ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  3.71  ) ( ةغرفم  )  ( 255  )  ( 71  ) 

 :- تايوتحملا  

نيب1- مكل  ريذن  الإ  وه  نإ  ةنج  نم  مكبحاصب  ام  اوركفتت  مث  ىدارفو  ىنثم  هلل  اوموقت  نأ  ةدحاوب  مكظعأ  امنإ  لق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف  عبات 
 (( . ديدش باذع  يدي 

-2 (( . ديهش ءيش  لك  ىلع  وهو  هللا  ىلع  الإ  يرجأ  نإ  مكل  وهف  رجأ  نم  مكتلأس  ام  لق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-3 (( . بويغلا مالع  قحلاب  فذقي  يبر  نإ  لق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-4 (( . ديعي امو  لطابلا  ئدبي  امو  قحلا  ءاج  لق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-5 (( . بيرق عيمس  هنإ  يبر  يلإ  يحوي  امبف  تيدتها  نإو  يسفن  ىلع  لضأ  امنإف  تللض  نإ  لق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 

11b- أبس ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  3.72  ) ( ةغرفم  )  ( 260  )  ( 67  ) 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 9ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  122ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  10جمانرب 

راوزلا 5لجس 
ةيمقرلا 3ةبتكملا 

ًايلاح 149نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
151

سمألا راوز 
989
راوزلا يلامجإ 

6839798

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
44

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
8904
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
42
راوزلا لجس 
7
ةيمقرلا ةبتكملا 

18
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

 :- تايوتحملا  

-1 (( . بيرق عيمس  هنإ  يبر  يلإ  يحوي  امبف  تيدتها  نإو  يسفن  ىلع  لضأ  امنإف  تللض  نإ  لق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  عبات 
-2 (( . ديهش ءيش  لك  ىلع  وهو  هللا  ىلع  الإ  يرجأ  نإ  مكل  وهف  رجأ  نم  مكتلأس  ام  لق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-3 (( . بويغلا مالع  قحلاب  فذقي  يبر  نإ  لق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-4 (( . ديعي امو  لطابلا  ئدبي  امو  قحلا  ءاج  لق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-5 (( . بيرق عيمس  هنإ  يبر  يلإ  يحوي  امبف  تيدتها  نإو  يسفن  ىلع  لضأ  امنإف  تللض  نإ  لق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

12a- أبس ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  3.73  ) ( ةغرفم  )  ( 256  )  ( 71  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . بيرق عيمس  هنإ  يبر  يلإ  يحوي  امبف  تيدتها  نإو  يسفن  ىلع  لضأ  امنإف  تللض  نإ  لق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف  عبات 
-2 (( . بيرق ناكم  نم  اوذخأو  توف  الف  اوعزف  ذإ  ىرت  ولو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-3 (( . ديعب ناكم  نم  شوانتلا  مهل  ىنأو  هب  انمآ  اولاقو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-4 (( . ديعب ناكم  نم  بيغلاب  نوفذقيو  لبق  نم  هب  اورفك  دقو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-5 (( . بيرم كش  يف  اوناك  مهنإ  لبق  نم  مهعايشأب  لعف  امك  نوهتشي  ام  نيبو  مهنيب  ليحو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-6 (( . بيرق ناكم  نم  اوذخأو  توف  الف  اوعزف  ذإ  ىرت  ولو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-7 (( . ديعب ناكم  نم  شوانتلا  مهل  ىنأو  هب  انمآ  اولاقو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-8 (( . ديعب ناكم  نم  بيغلاب  نوفذقيو  لبق  نم  هب  اورفك  دقو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

12b- أبس ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  2.87  ) ( ةغرفم  )  ( 250  )  ( 58  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . بيرم كش  يف  اوناك  مهنإ  لبق  نم  مهعايشأب  لعف  امك  نوهتشي  ام  نيبو  مهنيب  ليحو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-2 . قبس ام  ةشقانم 
-3 (( . بيرم كش  يف  اوناك  مهنإ  لبق  نم  مهعايشأب  لعف  امك  نوهتشي  ام  نيبو  مهنيب  ليحو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف  عبات 
؟ 4- شواتنلا ىنعم  ام 
-5 " . لبق بارعإ "  يف  ةدئاف 
ثالثو6- ىنثم  ةحنجأ  يلوأ  الـسر  ةـكئالملا  لعاج  ضرألاو  تاوامـسلا  رطاف  هلل  دـمحلا  ىلاعت (( :  هللا  لوقريـسفت  ميحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

 (( . ريدق ءيش  لك  ىلع  هللا  نإ  ءاشي  ام  قلخلا  يف  ديزي  عابرو 
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تاءاتفتسإ
0
0
تاحفصلا يلامجإ 

9015

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 27ريغ 
1ابوروأ
1تارامإلا

1ادنك
5نيصلا
7ايناملأ
6رئازجلا

4رصم
13اسنرف

ةدحتملا 1ةكلمملا 
ادنلريا 1ةيروهمج 

2قارعلا
3تيوكلا

1غروبمسكول
4ايبيل

4برغملا
6ادنلوه
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1رطق
2اينامور

21ةيدوعسلا
1ديوسلا
1سنوت
35اكيرمأ

A13
ًايلاح 151نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2000972

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
103135475

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
456871

راوزلا لجس 
104971

ةيمقرلا ةبتكملا 
722923

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

107867067
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